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Kompetanseløft 2025 skal bidra til en 

faglig sterk tjeneste, og sikre at den 

kommunale helse- og omsorgs-

tjenesten og den fylkeskommunale 

tannhelsetjenesten har tilstrekkelig 

og kompetent bemanning 

Prop. 1 S (2020-2021)

Målsetning med K2025 



Rekruttere, beholde og 
utvikle personell

Brukermedvirkning, 
tjenesteutvikling og 

tverrfaglig samarbeid

Kommunal sektor som 
forskningsaktører, 
fagutviklings- og 
opplæringsarena

Ledelse, samhandling og 
planlegging

Strategiområdene i K2025



Ny handlingsplan oktober 2021

Skal følges opp gjennom K2025

Tverrdepartemental

Dynamisk plan

- Konkrete tiltak allerede i K2025 

- Pågående strategisk arbeid 

for nye tiltak  



Viktig påvirkning vil komme fra



Kort om oppdrag Praksiskontor

- Kommunale praksisplasser

- En vei inn, en vei ut 

- Rapport er publisert på Helsedirektoratet.no 



Nasjonalt nettverk 
for 

praksiskoordinator

Nasjonalt nettverk 
for fagutviklere i 
praksismodellen

Rammebetingelser: økonomisk administrativ og juridisk grunnmur

RESSURSER
Brukermedvirkning

Arbeidsgiverperspektivet
Arbeidstakerperspektivet

Statsforvalter
Kompetanse og forskning

Kommunal 
praksismodell

SAMSKAPING

Nasjonalt nettverk 
for 

praksiskoordinator

Nasjonalt nettverk 
for fagutviklere i 
praksismodellen



8*Kilde: Prop. 1 S (2020-2021)

Kompetanseløft 2025 i tall

Kapittel/område Bevilgning 
(i mill. NOK)

Antall tiltak Midler pr tiltak 
(i mill. NOK)

Prosent av total 
bevilgning

761 Omsorgstjeneste 513,4 21 tilskudd
5 tiltak

19,7 23 %

762 Primærhelsetjeneste 731,5 8 tilskudd
1 tiltak

81,3 33 %

765 Psykiske helse, rus og vold 770,2 6 tilskudd
3 tiltak 

85,6 34 %

770 Tannhelsetjenester 194,4 8 tilskudd
2 tiltak 

19,4 9 %

769,780 Diverse* 13,6 2 tilskudd 6,8 1 %

Total bevilgning K2025* 2 223,1



- K2025 gjelder både

kommunale helse-

og omsorgstjenester 

og den 

fylkeskommunale 

tannhelsetjenesten

Kilde: https://www.vtfk.no/kunnskap-om-regionen/kart/kommuner/



Faglig forsvarlighet

- Kompetanse som grunnlag for faglig forsvarlighet 

- Tre forutsetninger: 

- Kartlegging av kompetansebehov 

- Rekruttere personell med nødvendig kompetanse 

- Alle medarbeider får tilstrekkelig opplæring og 

etterutdanning



Statsbudsjett 2022-2023 

- Regionale støttefunksjoner

- Sentrale tiltak som videreføres

- Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjeneste

- AKS 

- TØRN

- Jobbvinner

- Menn i Helse



Styrke kommunal kompetanseplanlegging 

og implementering av kunnskap

- Kommunenær

- Mer forskning og fagutvikling 

- Styrking av kommunen som drivere for kompetanse 

og fagutvikling



Kompetanse- og innovasjonstilskuddet

2017 2018 2019 2020 2021

Prosentvis differanse mellom omsøkt beløp og utbetalt beløp 48 % 49 % 42 % 42 % 43%

- Endre navn og innretning

- Endre fra innovasjon til tjenesteutvikling

- Økt tilgjengelighet for alle kommuner for å søke tilskudd

- 2017: 48 % av omsøkt beløp hadde dekning i tilskuddsrammen

- 2021: kun 43 % av omsøkt beløp hadde dekning i tilskuddsrammen



Kompetanse- og tjenesteutviklingstilskuddet

- Målrettet spesifikt mot omsorgstjenesten

- Skal understøtte 

- en bærekraftig omsorgstjeneste

- strategisk kompetanseplanlegging

- etablering av praksisplasser 

- Sentral endringer:

- ikke etterutdanninger utover BPA og ABC



Målgruppe for tilskuddet

- Ledere, ansatte og personer som kan rekrutteres til å 

jobbe i omsorgstjenesten

- For kompetansetiltak innen psykisk helse og rusfeltet kan 

ansatte også i andre kommunale og fylkeskommunale 

etater være målgruppe



Takk for meg!

Spørsmål? Ta kontakt: 

Ingrid.Mydland@helsedir.no

Programmet kan også nås på 

kompetanseloft@helsedir.no

mailto:kompetanseloft@helsedir.no
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